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"إن اإلبداع ودور املؤسسات في احتضانه هي من أهم الركائز الداعمة للتنمية اإلقتصادية 

 كل األطراف من القطاعين العام والخاص ". بها تشاركالشاملة التي 

 صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد هللا الثاني ابن الحسين املعظم 

 30/4/2007 األردن–مؤتمر إطالق اإلبداع العربي 
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 " جائزة املبادرة االبتكارية" 
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 مقدمة

لتي ة ملحة في ظل تزايد حجم التحديات اضرور في منظومة العمل الحكومي االبداع واالبتكار م ومتطلبات يهامفيعتبر تطبيق 

لتنفيذ عملياتها وتقديم خدماتها بمستوى يفوق رغبات وتوقعات متلقي الخدمة والتي أصبحت سمة  تواجه املؤسسات الحكومية

ان املؤسسات الحكومة املبدعة هي االقدر على استخراج الطاقات الحكومات العاملية الناجحة. وأثبتت الدراسات واألبحاث 

الكامنة لدى موظفي القطاع العام والتي إذا ما تم توجيهها وتوفير البيئة الداعمة لها ستؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات تطوير 

 األداء الحكومي وبالتالي تحسين الخدمات املقدمة وتحقيق اعلى درجات لرض ى متلقي الخدمة.

ني تشجيع الوزارات واملؤسسات الحكومية على تب بهدفاإلبداع الحكومي وهي احدى جوائز مفهوم جائزة املبادرة االبتكارية  يأتي

 بداع من خاللاإل االبتكار و لموظفين على ل مشجعةوإيجاد بيئة عمل محفزة و في إدارتها وعملياتها ونشاطاتها وخدماتها،  االبتكار

سائدة في وزارات  كثقافةواإلبداع تهدف الجائزة إلى تجذير االبتكار  أفكارهم واقتراحاتهم ومبادراتهم التحسينية والريادية. تقديم

مما يساعد  لإلبداع،ومؤسسات القطاع العام، بحيث تتعدى كونها مبادرات ريادية فردية ال ترتكز على نظام معين داعم 

خراج تسعى الجائزة إلى استكما . ها من خالل توفير خدمات ذات طابع إبداعي ملتلقي الخدمةاملؤسسة على النهوض بأدائالوزارة/

الطاقات الكامنة لدى موظفي القطاع العام والتي إذا ما تم توجيهها وتوفير البيئة الداعمة لها ستؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات 

 اإلبداع واالبتكار الالزمين لتحسين الخدمات الحكومية.

بر جائزة اإلبداع الحكومي ومتطلباتها مكملة لجهود الوزارات واملؤسسات في سعيها نحو التمّيز من خالل تطبيق معايير تعت

داع الحكومي مع بجائزة امللك عبد هللا الثاني لتمّيز األداء الحكومي والشفافية والتي تتقاطع بشكل كبير مع معايير جائزة اإل 

دون  الوزارة/ املؤسسة الرئيسيةعمل ت اإلبداع والتي يمكن إدراجها ضمن خطط وأنظمة متطلباالتركيز وبشكل مفصل على 

 الحاجة إلى إيجاد أنظمة جديدة أو موازية لذلك.

جال مأحد مجاالت تطوير منظومة االبداع املؤسس ي الحكومي اال وهي تم التركيز في الدورة الثالثة لجائزة اإلبداع الحكومي على 

كأحد أجزاء منظومة االبداع املؤسس ي التي تتضمن وجود قائد مبدع/مبتكر وموظف مبدع/مبتكر وأنظمة  االبتكاريةبادرة امل

في مجال االبداع الحكومي ما النضج املؤسس ي عمل/خطط داعمة لإلبداع للوصول الى مؤسسة حكومية مبدعة.  إن مستوى 

االبتكارية كأحد القواعد الداعمة ملأسسة الفكر اإلداري االبداع في  زال بحاجة الى تحسين وتطوير، لذا تأتي جائزة املبادرة

 وأداة للوصول إلى تجذير االبتكار واإلبداع كثقافة سائدة في وزارات ومؤسسات القطاع العام.  منظومة العمل الحكومي

الدورة  إلزامية للجهات الحكومية التي شاركت في جائزة امللك عبدهللا الثاني للتميز في االبتكاريةتعتبر املشاركة في جائزة املبادرة  

( وذلك لتشجيع كافة املؤسسات العاملة في القطاع العام لتعزيز املمارسات الخاصة بتطبيق مفاهيم 2016/2017الثامنة )

 االبداع واالبتكار بالتركيز على العمل الحكومي املشترك.   
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 الجائزة أهداف

 تهدف جائزة املبادرة االبتكارية الى ما يلي:

  ى تقديم لتهدف اناجمة عن أفكار إبداعية  ابتكاريةتطبيق مبادرات تطوير و على القطاع العام مؤسسات دعم وتحفيز

  مبتكرةحلول 
 
 وعلى أصحاب العالقة الداخليين جهة الحكوميةوقيمة مضافة على أداء الواضحا  من شأنها أن تحقق أثرا

 .والخارجيين

  امة على على تحقيق نتائج مستدالتي تطورها الجهات الحكومية  املبادرات االبتكارية لتقييم قدرةتوفير معايير وأداة

  .مستويات مختلفة

 الفائزة وتحفير القائمين عليها املتميزة االبتكاريةاملبادرات  تكريم. 

 هوم بما يؤدي الى تحسين مستوى نضوج مف في الجهات الحكومية نشر ثقافة االبتكارتعزيز و و  املؤسس ي األداء تطوير

 االبتكار واهميته في تحقيق الريادة.
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 القسم الثاني   

 

 معايير جائزة املبادرة االبتكارية"نموذج و " 
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   معايير جائزة املبادرة االبتكاريةنموذج و 

عها أدوات وآليات عمل لتصور وتطوير الفكرة يتبيوضح الشكل التالي املعايير الثالث الرئيسية للجائزة والتي تعتمد وجود 

 منظومة عمل إلدارة املبادرة االبتكارية من تخطيط وتنفيذ وتقييم وتحسبن لتحقق جملة من النتائج الخاصة باملبادرة.

 

 

 

 

 

                                            

 : نموذج الجائزة(1الشكل رقم )

  معايير جائزة املبادرة االبتكارية

 تنقسم معايير جائزة املبادرة االبتكارية إلى ثالثة معايير رئيسية ينبثق عنها مجموعة معايير فرعية وهي:

 

 Ideation  20% التصور وتطوير الفكرة املعيار الرئيس ي األول 

 Idea Generation 10%-توليد الفكرة االبتكارية 1-1

 Selection & Idea Evaluation (Screening) 10%-تقييم واختيار الفكرة 1-2

 املعيار الرئيس ي الثاني
 املبادرة االبتكارية )التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسين( إدارة

Innovative Initiative management  
40% 

 Innovative Initiative Team 5%تشكيل فريق املبادرة  2-1

 Identification of Objectives 5%تحديد أهداف املبادرة  2-2

 Initiative Management Plan 10%الخطة التنفيذية للمبادرة  إدارةاعداد و  2-3

 Resources Management 5%املوارد الالزمة لتنفيذ املبادرة  إدارة 2-4

 Risk & Change Management 5%املخاطر والتغيير  إدارة 2-5

 Stakeholder Relationship Management 5%العالقة مع املعنيين  إدارة 5-6

 Continuous Improvement 5%التحسين والتطوير على املبادرة  2-7

 Results   40% نتائج املبادرة االبتكارية الثالث املعيار الرئيس ي

 Initiative Performance Indicators(output) 20%أداء تنفيذ املبادرة  مؤشرات 3-1

 Initiative Outcomes Innovative 20%مخرجات تنفيذ املبادرة االبتكارية  3-2

 %100 املجموع
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 Ideation (20%)الفكرة تطوير التصور و األول: الرئيس ي املعيار 
 

اإلبداعية  اراألفكاملرتبطة بنقل و املطبقة في املؤسسة  واإلجراءات العملياتوالبرامج و  األنشطةيختص هذا املعيار بكافة 

 :يتضمن هذا املعيار املعايير الفرعية التالية .تنفيذهاالى حيز  وتوليد األفكار االقتراحمن مرحلة  االبتكارية واملبادرات

 Idea Generationتوليد الفكرة االبتكارية  .1

 Selection  &Idea Evaluation (Screening)تقييم واختيار الفكرة  .2
 

 Idea Generation االبتكارية الفكرة توليد: )1-1(املعيار الفرعي 

 التالية:  مكن أن يشمل املعيار األسسوي .بيئة داعمة لثقافة االبداع واالبتكار إليجاد الجهةالجهود التي تبذلها يتضمن املعيار 

  ل من كافة األطراف مثتوليد األفكار وتشجع على التي تحكم املطبقة االجراءات و  والبرامج والعملياتاألنشطة

  .حقوق امللكية الفكرية بما فيها اإلجراءات التي تضمن الشركاءاملوظفين واملتعاملين و 

  مثل  كاريةاألفكار االبتوليد على ت هاوتساعد الجهةالتي توفرها ختلفة املتقنيات الدوات و األ الفكرة من حيث مصدر

أدوات  ،العصف الذهني االبتكار، جلساتمختبرات  ،املقارنات املعيارية ،الدراسات والبحوثاالقتراحات، صناديق 

 وغيرها. ،التعاون واالبتكار املفتوح
 

 

 Selection  &Idea Evaluation (Screening)تقييم واختيار الفكرة  (:2-1املعيار الفرعي )

 .واختيارها تقييمهاو ليها من املصادر املختلفة بما فيها تجميع األفكار دارة األفكار التي ترد إإل  الجهةتقوم به  املعيار مايشمل هذا 

 ويمكن أن يشمل املعيار األسس التالية: 

 في تجميع األفكار الجهةاإلجراءات التي تطبقها و  األنشطة والبرامج والعمليات.  

  داءاأل تعمل على توفير حلول مبتكرة لتحسين  اإلبداعية والتياألفكار واختيار  تحديداملعايير التي تستند اليها في 

 مثل: والخارجية والفئات املعنية الداخلية الجهةاملضافة لخدمات وعمليات قيمة تعزيز الو املؤسس ي 

 مستوى االبداع في الفكرة -

  ومقارنة الفائدة مقابل التكلفة الفكرةالجدوى املالية والفنية من تطبيق 

  للجهةمع األهداف االستراتيجية  الفكرةموائمة مدى 

  الفكرةالقدرات واملوارد الالزمة لتطبيق  توفرامكانية 

   بالجهة.املعنية  الفئاتموائمة الفكرة مع احتياجات ومتطلبات وتوقعات مدى 
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 (والتقييم والتحسين والتنفيذالتخطيط )االبتكارية املبادرة  إدارةالثاني:  املعيار الرئيس ي 

managementInnovative Initiative  (40%) 
 

  .لتحويل الفكرة املختارة إلى واقع من خالل تطويرها وادارتها كمبادرة ابتكارية الجهةيختص هذا املعيار بالجهود التي تقوم بها 

 يتضمن هذا املعيار املعايير الفرعية التالية:

 Initiative Team Innovativeاملبادرة تشكيل فريق  .1

 Identification of Objectivesتحديد أهداف املبادرة  .2

  Initiative Management Planالخطة التنفيذية للمبادرة  إدارةاعداد و  .3

 Resources Managementاملوارد الالزمة لتنفيذ املبادرة  إدارة .4

  & Change ManagementRiskاملخاطر والتغيير  إدارة .5

 Stakeholder Relationship Managementالعالقة مع املعنيين  إدارة .6

 Continuous Improvementالتحسين والتطوير على املبادرة  .7

 

  Innovative Initiative Team تشكيل فريق املبادرة (:2-1املعيار الفرعي )

 . الفريق دارةإل  املسؤول عن املبادرة االبتكارية والية العمل املتبعةيشمل هذا املعيار ما تقوم به الجهة عند تشكيل الفريق 

 ويمكن أن يشمل املعيار األسس التالية: 

  تحديد أعضاء الفريق ومدى مالئمة تخصصاتهم وأدوارهم ومسؤولياتهم وتفويضهم بالصالحيات الالزمة لتنفيذ

 املبادرة

  الزمني للعمل  واإلطارتحديد مجال عمل الفريق 

 تحديد آلية عمل الفريق بحيث تشمل دورية عقد االجتماعات وتقديم تقارير االنجاز وآليات التواصل 

 

 Identification of Objectives تحديد أهداف املبادرة(: 2-2املعيار الفرعي )

 واحتياجات ومتطلباتيتضمن هذا املعيار تحديد أهداف املبادرة االبتكارية بما يتوافق مع األهداف املؤسسية للجهة 

  ويمكن أن يشمل املعيار األسس التالية: وتوقعات الفئات املعنية باملبادرة.

  تحديد الفئات املعنية باملبادرة وتحليل املعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باحتياجاتهم وتوقعاتهم ومشاركتهم

  وتأثيرهم املحتمل على نجاح املبادرة

  حتياجات ومتطلبات الفئات املعنية باملبادرةوا الجهةيتوافق مع أهداف  الفريق بمامن قبل صياغة أهداف املبادرة  
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  درةاملبادرة واعتمادها كأساس للتخطيط لتنفيذ املبا بأهدافاملستهدفات املرتبطة الرئيسية و  األداءتحديد مؤشرات 

 

  Initiative Management Plan لمبادرةية لتنفيذال الخطة إدارةو اعداد  (:3-2املعيار الفرعي )

فق بما يتواو الخطة التنفيذية للمبادرة االبتكارية من حيث االعداد والتطبيق واملراقبة والتقييم  إدارةيشمل هذا املعيار مراحل 

 ويمكن أن يشمل املعيار األسس التالية:  مع أهداف املبادرة االبتكارية واملدد الزمنية املخطط لها.

  الالزمة لتنفيذ املبادرةتحديد األنشطة واملدد الزمنية  

  املبادرة بكفاءة وفاعلية إدارةتطبيق األنشطة املدرجة في خطة  

  وبما يتوافق مع أهداف املبادرة ودراسات الجدوى الفنية واملاليةاملبادرة  إدارةتطبيق خطة  وتقييممراقبة 

 تحديد مؤشرات أداء تنفيذ املبادرة 

 

 Resources Management املوارد الالزمة لتنفيذ املبادرة إدارة (:4-2الفرعي )املعيار 

 

املوارد املالية والبشرية والتقنية واملعرفية الالزمة لتنفيذ املبادرة وضمان االستخدام األمثل لهذه  إدارةيختص هذا املعيار ب

 ويمكن أن يشمل املعيار األسس التالية:  املبادرة االبتكارية. دارةاملوارد بما يتوافق مع الخطة املوضوعة إل 

  راسات الجدوى دالالزمة لتنفيذ املبادرة بناء على قيام القيادة بتوفير املوارد املالية والبشرية واملعرفية والتقنية 

 املبادرة  إدارةوخطة  املالية والفنية

 ضمان توفير و  االستخدام األمثل لهابكفاءة وفاعلية لضمان املوارد املالية والبشرية واملعرفية والتقنية الالزمة  إدارة

 املعلومات املطلوبة لتنفيذ املبادرة للمعنيين في الوقت املناسب

  الوقت املحددفي املوارد املرصودة وضمن الخطط املوضوعة و إدارةبااللتزام وتقييم مراقبة 

 

 Risk & Change Managementالتغيير املخاطر و  إدارة (:5-2املعيار الفرعي )

وذلك  املخاطر والتغييرات والتحديات املرتبطة بتنفيذ املبادرة االبتكارية دارةيختص هذا املعيار بالعمليات التي يتم تنفيذها إل 

 ويمكن أن يشمل املعيار األسس التالية: املبادرة وتحقيق أهدافها املوضوعة.  إدارةالتطبيق الفّعال لخطة لضمان 

  حقيق التي تؤثر على تنفيذ املبادرة وتاملعوقات والتحديات التغييرات و و تحديد وتحليل وتقييم املخاطر املحتملة

  من خالل تقييم احتمالية حدوثها وتأثيرهاأهدافها 

  بحيث تشمل االجراءات واألنشطة املحتملة  التغيير إدارةو املخاطر  دارةإل االستجابة خطط وتطبيق وضع

 واملدد الزمنية واملسؤوليات

  والتحقق من ادارتها بفاعليةالتغيير و املخاطر  إدارةتنفيذ خطط  وتقييممراقبة  



12 
 

 Stakeholder Relationship Managementالعالقة مع املعنيين  إدارة (:6-2املعيار الفرعي )

يق أو بشكل غير مباشر باملبادرة لضمان التطبالعالقة مع املعنيين بشكل مباشر  دارةإل يتضمن هذا املعيار الجهود املبذولة 

س ويمكن أن يشمل املعيار األس التحسين عليها وبما يتوافق مع احتياجاتهم وتوقعاتهم.الفعال لخطة املبادرة والتطوير و 

 التالية: 

  أهداف املبادرةبما يتوافق مع العالقة معهم  إدارةو الداخليين والخارجيين املعنيين تعميم أهداف املبادرة على 

  احتياجاتهم وتوقعاتهمو 

  تقييم فعالية االتصال الداخلي والخارجي باملعنيين وذلك لضمان تنفيذ أنشطة خطة املبادرة وتوفير املعلومات

 للفئات املعنية في الوقت املناسباملوثوقة الخاصة باملبادرة 

 الحصول على التغذية الراجعة من املعنيين لالستفادة منها في مجاالت التحسين والتطوير على املبادرة 

 

 Continuous Improvement والتطوير على املبادرة التحسين(: 7-2املعيار الفرعي )

ة وتحديد وتعميم املختلفيتضمن هذا املعيار األنشطة التي يتم تنفيذها للتطوير والتحسين على املبادرة خالل مراحل التطبيق 

 ويمكن أن يشمل املعيار األسس التالية:    الدروس املستفادة منها بناء على نتائج تنفيذ املبادرة التي يتم قياسها.

  ضمان لوتنفيذ املبادرة  إدارةخالل مراحل اتخاذ االجراءات التحسينية الالزمة بناء على نتائج املراقبة والتقييم

 التحسين املستمر

  د وتعميم تحدياالستفادة من نتائج مؤشرات أداء املبادرة االبتكارية ومخرجاتها للتحسين والتطوير على املبادرة و

  هاالدروس املستفادة من

   Results (40%) االبتكارية نتائج املبادرة: الثالث الرئيس ي املعيار 

  Initiative Performance Indicators (output)أداء تنفيذ املبادرة  مؤشرات (:1-3املعيار الفرعي )

 

وفهم  تساعد على مراقبة التيو املبادرة تنفيذ املالية وغير املالية التي تستخدم لقياس أداء  األداء مؤشراتمن  ةهي مجموع

 يلي:ما  األداءأن تتضمن مقاييس مؤشرات يمكن   .وتحسين مخرجات تنفيذ املبادرة

 للمبادرة نسبة تطبيق الخطة التنفيذية. 

 نسبة االلتزام بامليزانية املرصودة 

 االلتزام بوقت انجاز املبادرة 

 واالستخدام األمثل للموارد املرصودة كفاءة االنفاق املالياملؤشرات املتعلقة ب 

  التغيير إدارةاملخاطر و  إدارةاملؤشرات املتعلقة بتطبيق خطط 

  االتصال الداخلي والخارجي مع املعنيين  إدارةباملؤشرات املتعلقة 
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 Initiative Outcomes Innovativeاالبتكارية مخرجات تنفيذ املبادرة  (:2-3املعيار الفرعي )

ارية في تحقيق أهداف املبادرة االبتك الجهةهي مجموعة من مخرجات تنفيذ املبادرة املالية وغير املالية التي تبين مدى نجاح 

 :يأن تتضمن مقاييس املخرجات ما يليمكن   .والتحسين في نتائج مخرجات األعمال الرئيسية املرتبطة بتنفيذ املبادرة

  أهداف املبادرةاملتعلقة ب األداء مخرجاتمستهدفات تحقيق  

   نمو  معدل-الربحنتيجة تنفيذ املبادرة مثل )معدل نمو  للجهةاملالية  األداء بمخرجاتتحقيق املستهدفات املتعلقة

 وفورات في التكاليف(-انخفاض النفقات-اإليرادات 

 واملرتبطة بتنفيذ املبادرة للجهةالرئيسية  األداء بمخرجاتاملستهدفات املتعلقة  مدى تحقيق  

 من األخطاء( الحد-)تقليل وقت الخدمة مثل أداء العمليات  بمخرجاتاملستهدفات املتعلقة  مدى تحقيق  

 ركاء/املوردين/الش املوظفينمن املعنيين  نسبة رض ىمثل ) املتعلقة باملعنيين األداء مخرجاتمستهدفات  مدى تحقيق-

قت تقديم الخدمة تقليل و -عدد املتعاملين الجدد نتيجة تطبيق املبادرة-املستفيدين من املبادرةاملتعاملين /نسبة رضا 

 (وقت االستجابة لشكاوى واستفسارات املعنيين باملبادرة-نتيجة تطبيق املبادرة
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 واحتساب النتائج النهائية آلية التقييم

اء على أربع عشرة معيار يتم تقييمها بن أداة التقييم )الروبريك( والتي تشمل احدىتعتمد آلية تقييم املبادرات االبتكارية على 

مستويات مختلفة لكل معيار. تتضمن املستويات األربعة التعاريف واملقاييس التي ستستعمل في قياس كل بعد بحيث يتم منح 

تقييم كل معيار من معايير جائزة املبادرة  باالعتماد على املستوى الذي يتناسب مع 10العالمات لكل معيار من صفر الى 

 .االبتكارية

  مراحل التقييم:

  في البداية سيتم تقييم املبادرات املقدمة من الجهات الحكومية تقييم مكتبي بناء على نموذج

  )نموذج املبادرة االبتكارية(. راكطلب االشت

  مبادرة  20بعد االنتهاء من عملية التقييم األولى )الفلترة( يتم اختيار أعلى 

  تقوم الجهات املشاركة والتي تم اختيارها بناء  على األفكار التي تم اختيارها 

 من خالل اإلجابة على املعايير الواردة أعاله. بتقديم تقرير االشتراك

  بأن آلة املسالى الجهيقوم فريق التقييم بزيارة ميدانية 
 
ة يؤولة عن املبادرة االبتكارية، علما

 Rubric الالتقييم املتبعة في تقييم جائزة املبادرة االبتكارية هي 

 يتم احتساب العالمة النهائية للمتأهلين والذين يتم زيارتهم بناء على املعايير فقط 

 

 

 

 (: مراحل التقييم2الشكل رقم )                                                                                       

 (:Rubric) خصائص أداة التقييم الروبريك

  جموع متستخدم مجال من العالمات لقياس مستوى األداء في كل معيار من معايير جائزة املبادرة االبتكارية بحيث يكون

 نقطة. 1000العالمات النهائية من 

  20معيار التصور وتطوير الفكرة للممكنات )من مجموع العالمات  %60تختلف أوزان املعايير بحيث تم تخصيص% 

 .تم تخصيصها للنتائجمن مجموع العالمات  %40( و%40 االبتكاريةومعيار ادارة املبادرة 

 إلى  ويشير كل مستوى  ألربع مستوياتأساس للحكم على األداء وفقا تحتوي على خصائص ومواصفات محددة تستخدم ك

 الدرجة التي وصل إليها األداء بالنسبة لكل معيار.

  وجود تعاريف ومقاييس لكل مستوى من مستويات التقييم األربعة يضمن وضوح مستويات التقييم وتحقيق مستوى عالي

 في التقييم بين املقيمين.  الثباتمن 
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 رشادات عامة تعليمات وإ
 

 املشاركة في جائزة املبادرة االبتكارية إلزامية، حيث تقوم كل جهة مشاركة بتعبئة نموذج الفكرة املبتكرة وإرساله إلى املركز. .1

تلك الجهات بإعداد تقرير بعدها جهة، تقوم  20فكرة من  20الجهات املشاركة واختيار بعد دراسة املركز لألفكار املقدمة من  .2

 االشتراك.

  (.CD)ونسخة إلكترونية  نسخ ورقية من التقرير واملرفقات 3يتم تقديم  .3

 األولى الدورة- املبادرة االبتكاريةاملشففففففففاركة وشففففففففعارها، واسففففففففم الجائزة ودورتها   الجهةاسففففففففم  الغالف على يجب أن تحتوي صفففففففففحة .4

 اإلبداع الحكومي.( ، جائزة 2019)

( وترقيم اإلجابات والصفحات حسب املعيار 12( حجم )Simplified Arabicخط )تتم طباعة اإلجابات باللغة العربية واستخدام  .5

 واملعايير الفرعية، وتكون الطباعة على وجهي الورقة.

.30يجب أال يزيد عدد السطور في كل صفحة عن ) .6
 
 ( سطرا

 ( إنش من الجانبين.1.25( إنش من األعلى واألسفل، و)1يجب أال تقل الحواش ي عن ) .7

 فة صفحات التقرير.يجب ترقيم كا .8

عد  .9
ُ
 الوثائق الضرورية اإلضافية وتحتفظ بها لحين زيارة أعضاء فريق التقييم لالطالع عليها إن لزم األمر. الجهة املشاركةت

 ( صفحة.20عن )والوثائق املرفقة  ( صفحة،20جائزة املبادرة االبتكارية عن )يجب أال يزيد عدد صفحات تقرير اشتراك  .10
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 تعريف املصطلحات

 .الترجمة العملية لألفكار اإلبداعية إلى منتجات وخدمات وعمليات وأنظمة والتفاعالت املجتمعية :االبتكار

تناق لتقبل واعداخل املؤسسة وخارجها من خالل مساندة أصحاب العالقة  التغيير إدارةهي عملية مؤسسية تهدف إلى  :التغيير إدارة

 املبادرة االبتكارية.املرتبط بتنفيذ التغيير 

تيجيات وخطط ووضع استرا تؤثر على تنفيذ املبادرة االبتكاريةجراءات املتبعة لتحديد وتقييم وقياس املخاطر التي اإل : املخاطر إدارة

 وتخفيضها الى املستويات املقبولة. والسيطرة عليها إلدارتها

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة باملؤسسة حيث أنهم يؤثرون أو  أشخاص ومجموعات أو مؤسسات لها املعنيين )الفئات املعنية(:

 .يتأثرون بممارستها وأنشطتها

 .دريجيوذلك من خالل تغيير ت األداءالتحسين املستمر في العمليات الذي يؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى من  املستمر: هوالتحسين 

 بها بأسلوب ابتكاري ومستحدث.تسخير الفرص املتاحة لتطوير املؤسسة والتقدم  :الريادة

 يةاملرتبطة بتنفيذ املبادرة االبتكار مقياس كمي و/أو نوعي يصف املخرجات وأداء العمليات  :املرتبطة باملبادرة األداءمؤشرات 

  .مما يساعد في اتخاذ القراراتاملبادرة نشطة أوتستخدم لجمع البيانات بصفة دورية عن مدى االنجاز في تنفيذ 
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